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AFB0-DPG - Disseny i gestió de la producció 
gràfica 

2n 

M04. Gestió de la producció en la indústria gràfica 

M4 
UF 1: Anàlisi de viabilitat del projecte gràfic. 26 h 
UF 2: Elaboració de pressupostos de productes i serveis gràfics. 40 h 
UF 3: Planificació i control de la producció gràfica. 40 h 
UF 4: Gestió de la qualitat en l’empresa gràfica. 26 h 

132 + 
0 h 

 

PROFESSOR/A Sergi Colecha 
PROFESSOR/A 
RESPONSABLE Sergi Colecha 

 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul 

 

DOCÈNCIA PRESENCIAL 
 

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

Les classes seran majoritàriament pràctiques, tot i que hi hauran classes 
teòriques abans perquè els alumnes assimilin els continguts necessaris per 
resoldre les activitats pràctiques. 
La realització de les pràctiques també és completarà mitjançant materials de 
recolzament alhora de fer l’activitat, com projeccions de vídeos, lectures de 
parts de llibres o articles, ús de webs professionals del sector, mostres de 
projectes reals, etc.,  
S’aplicarà l’aprenentatge per projectes, on s’aniran sumant els continguts 
corresponents als RA de forma progressiva a cada pràctica. D’aquesta forma 
s’assoliran la totalitat dels RA a mesura que que es realitzen aquests 
projectes. També es fomentarà el treball en grup i les activitats cooperatives, 
fomentant una metodologia activa del coneixement i de les relacions 
interpersonals entre els alumnes. 
La quantitat de projectes anirà lligat al rendiment del grup i en cas d’excedir els 
esmentats a l’apartat d’Activitats d’Ensenyament i aprenentatge, quedaran 
reflexats com a projecte extra (PJE).  
S’incorporaran les tecnologies d'aprenentatge i coneixement (TAC). AI servidor 
del Departament d'Arts Gràfiques, Moodle o Classroom, l'alumnat podrà 
descarregar-se el material necessari per a seguir el curs: documents en format 
PDF o d'altres, així com imatges o presentacions si escau. 
S'intentarà realitzar alguna sortida a les empreses per tal de consolidar el 
coneixements adquirits en les 
unitats formatives. 
No s'utilitza llibre de text. Per aquells que vulguin aprofundir en la matèria 
donada a classe, es recomanarà bibliografia, però que no és d’obligada 
adquisició, ja que l’alumne disposarà dels principals continguts teòrics. 
L’Avaluació és farà mitjançant la realització de diversos projectes.  
Totes les Unitats Formatives inclouen activitats conceptuals i pràctiques, que 
seran impartides de manera seqüencial i en paral·lel (segons la graella del 
departament). Aquestes es realitzaran de forma individual o en grup segons 
les indicacions dels professors. Podran ser treballs dels continguts de la UF o 
qüestionaris amb preguntes obertes o tipus test on l’alumnat haurà d’aplicar i 
executar els continguts explicats a classe. Els alumnes hauran de lliurar 
l'activitat en el termini establert pels professors. Les activitats fetes a les 
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sessions pràctiques també ponderaran per l’avaluació final, així com l’actitud 
de l’alumne envers a l’estudi i el treball a classe. 
 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

Qmp= 0.20xUF1+0.30xUF2+0.30.xUF3+0.20xUF4 
QUF1= 0,5·RA1 + 0,5·RA2 
QUF2= 0,5·RA1 + 0,5·RA2 
QUF3= 0,4·RA1 + 0,3·RA2 + 0,3·RA3 
QUF4= 1·RA1  
L'avaluació de les Unitats Formatives es farà de forma contínua al llarg de la 
seva durada. Es valoren de forma separada les unitats formatives distribuïdes 
al llarg del curs escolar. 
Les qualificacions s’establiran en funció del grau d’assoliment de les diferents 
tasques, activitats, així com les pràctiques relacionades amb els projectes 
proposats i els continguts de cadascuna de les unitats formatives. 
Els treballs s'hauran de lliurar en la data prevista. En cas de retard injustificat 
(que no sigui força major) s'aplicarà una penalització segons la taula facilitada 
pel docent. 
Per tal d'obtenir la qualificació de cada unitat formativa es realitzarà el càlcul 
de la nota amb aquestes condicions: 
- És indispensable la realització del 100% de les Pràctiques i Projectes. 
- La mitjana dels instruments d’avaluació de cada RA ha de ser igual o 
superior a 5. 
- No promitjarà cap nota inferior a 5 en qualsevol dels instruments d’avaluació. 
Per al càlcul de la qualificació del mòdul professional es necessari haver 
superat totes les unitats formatives amb una nota igual o superior a 5 sobre 10. 
La nota final del mòdul s’obtindrà segons la fórmula indicada anteriorment. 
D'acord amb les NOFC, els alumnes han de seguir les normes de convivència 
establertes en aquest document i les normes específiques establertes en equip 
docent del Departament d’Arts Gràfiques. Aquestes normes estan penjades a 
totes les aules per tal de poder consultar-les. L’ús del mòbil queda prohibit en 
hores de classe dins de l’aula i l’incompliment d’aquesta norma es penalitzarà 
amb l’expulsió de l’aula. 
Pel que respecta a les faltes d’assistència, el NOFC indica que: 
•Els alumnes que superin el 20% de faltes d’assistència injustificades i 
justificades perdran el dret a ser avaluats de la unitat formativa en curs. En 
aquests casos, l'alumnat podrà presentar-se a la segona convocatòria. 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

En cas de no superar la UF en la convocatòria ordinària, l’alumnat disposarà 
d'una segona convocatòria en el període establert pel centre. Aquesta 
convocatòria consistirà en una prova teòric-pràctica el mateix dia de la prova 
extraordinària. 

 
 

CRITERIS DE 
SEMIPRESEN-
CIALITAT 

Totes les UF’s del modul formatiu M04 (UF1, UF2, UF3 i UF4) es poden 
realitzar en règim de semipresencialitat 
L’alumne es compromet a: 
· Assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al 
crèdit o unitat formativa. 
· Fer totes les activitats d’aprenentatge programades per al mòdul, crèdit o 
unitat formativa. 
· Avaluar-se de forma presencial dels continguts cursats de forma 
semipresencial. 
El centre, per la seva banda, es compromet a: 
· Lliurar a l’alumne/a la pauta metodològica, la qual ha de contenir:  
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a) El nom i cognoms del professorat que hi intervé.  
b) La proposta de règim d’atenció personal a l’alumne o alumna.  
c) La relació dels materials o recursos curriculars que es posen a disposició 
del’alumnat per al seguiment de les activitats semipresencials.  
d) La distribució prevista de l’horari de presencial. 
· Tutoritzar les unitats formatives o els crèdits. El professorat tutoritzarà les 
activitats d’ensenyament-aprenentatge de forma telemàtica o per les altres 
formes que es puguin 
convenir entre el professorat i l’alumnat. 
· Avaluar de forma presencial els continguts cursats de forma semipresencial. 
· Guardar, fins al 31 de desembre del curs acadèmic següent, totes les 
evidències de les activitats d’ensenyament-aprenentatge generades per 
l’alumnat en el desenvolupament de la matrícula semipresencial. 

  

RECURSOS 

UF1: Les sessions pràctiques del Mòdul Professional es realitzaran en una 
aula taller d’AG on tots l’alumnat tingui accés a un ordinador. 
UF2: L’alumnat tindrà accés a una aula d’ordinadors amb programari de fulls 
de càlcul 
UF3: L’alumnat tindrà accés a una aula d’ordinadors amb programari de 
planificació de projectes (PROJECTGANTT o similar) 
UF4: L’alumnat tindrà accés a una aula d’ordinadors (no requereix programari 
específic) 
Disposarem d’una sèrie d'ordinadors (un ordinador per alumne) per a poder 
realitzar les pràctiques, així com el programari, les eines, i útils necessaris per 
a dur-les a terme. 
Les explicacions teòriques es realitzen a la mateixa aula o mitjançant vídeos 
penjats a l’aula virtual. 
Com que no es disposa de llibres de text, el material didàctic (apunts, articles, 
exercicis, etc) de treball per a l’alumne se li penjarà al Moodle o al servidor del 
mateix departament. 
Recursos: 
● Ordinadors. 
● Programari específic per preimpressió. 
● Manuals del programari. 
● Canó de projecció (per aula) 
● Vídeos tutorials penjats a la plataforma Moodle 
Bibliografia: 
Es donarà a l'alumne en cada unitat formativa. 
Webgrafia: 
Es donarà a l'alumne en cada unitat formativa. 
Es penjarà a la plataforma Moodle, dins l'aula virtual del centre. 
http://www.institutperemartell.cat/aulavirtual 
 

 

INFORMACIÓ 
ADDICIONAL 

Cada alumne ha de realitzar de forma individual i personal el seguiment de les 
seves notes. En acabar cada UF el professor informarà una única vegada i 
personalment a cada alumne de les activitats i/o exàmens suspesos per tal 
d’accedir als exàmens extraordinaris de juny. El professor no es fa 
responsable de la presència o absència d’aquest en els exàmens. En el cas 
d’absència a un examen, prova o fitxa, excepcionalment i presentant una 
justificació oficial i segons el criteri dels professors, un alumne podrà recuperar 
l’examen, prova o fitxa, en la data proposada pels professors. 
L’alumnat és responsable de la comprovació i seguiment periòdic de les 
comunicacions o publicacions realitzades pel professorat mitjançant els canals 
de comunicació establerts: mail corporatiu i aula virtual (classroom) 
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DOCÈNCIA TELEMÀTICA 
  

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

En cas de docència telemàtica es continuaran realitzant les activitats i 
projectes programats. S’adaptaran continguts per aplicar la metodologia 
d’aula invertida mitjançant vídeos d’elaboració pròpia, de tercers o elaborats 
per l’alumnat. 
Totes les Unitats Formatives inclouen activitats conceptuals i pràctiques. 
Aquestes es realitzaran de forma individual o en grup segons les indicacions 
dels professors. Podran ser treballs dels continguts de la UF o qüestionaris 
amb preguntes obertes o tipus test on l’alumnat haurà d’aplicar i executar els 
continguts explicats a classe. Els alumnes hauran de lliurar l'activitat en el 
termini establert pels professors. Les activitats fetes a les sessions pràctiques 
també ponderaran per l’avaluació final, així com l’actitud de l’alumne envers a 
l’estudi i el treball a classe. 
Es realitzaran classes en l’entorn virtual d’aprenentatge: Aula Virtual o 
Classroom 
A la mateixa aula virtual es penjaran: 
• Apunts 
• Guíes d’elaboració d’exercicis 
• Exercicis d’exemple 
• Tests online 
• Pàgines web de consulta 
• Videotutorials d’ús de programari d’elaboració pròpia o de tercers 
• Es realitzarà un seguiment dels projectes mitjançant Trello 
• Vídeos didàctics, alguns elaborats pel professor, sobre els continguts de les 
UF’s. Els vídeos es podran obtenir al web del canal del Youtube del 
professor. 
 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

L’avaluació de cada UF es farà tenint en compte els següents percentatges:  
UF1 Instruments d’avaluació (%) 
Qualificació dels Resultats d’Aprenentatge 
- (Participació a l’aula virtual/Trello (20%) 
- Pràctiques i activitats (40%) 
- Projectes (30 %) 
- Prova escrita (10%) 
UF2 Instruments d’avaluació (%) 
Qualificació dels Resultats d’Aprenentatge  
- Participació a l’aula virtual/Trello (20%) 
- Pràctiques i activitats (40%) 
- Projectes (30 %) 
- Prova escrita (10%) 
UF3 Instruments d’avaluació (%) 
Qualificació dels Resultats d’Aprenentatge  
- Participació a l’aula virtual/Trello (20%) 
- Pràctiques i activitats (40%) 
- Projectes (30 %) 
- Prova escrita (10%) 
UF4 Instruments d’avaluació (%) 
Qualificació dels Resultats d’Aprenentatge  
- Participació a l’aula virtual/Trello (20%) 
- Pràctiques i activitats (60%) 
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- Projectes (20 %) 
Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment TOTES les 
unitats formatives. La nota mínima de cada una d’elles serà de 5. 
La qualificació del Mòdul professional s’obté segons la següent ponderació: 
QMP=0,1·UF1 + 0,1·UF2 + 0,3·UF3 + 0,2·UF4 + 0.3·UF5 
 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

Els criteris de la recuperació seran els mateixos que estan establerts en la 
docència presencial 
En cas de suspendre alguna UF telemàtica a la convocatòria ordinària es 
farà una prova teoric-pràctica extraordinària en acabar el curs, sempre que 
sigui possible atenent les recomanacions sanitàries. Si no fos possible, la 
prova es realitzarà via Aula Virtual o Classroom 
S’haurà de recuperar cada UF per separat. 
 

 

RECURSOS 

• Aula Virtual o Classroom 
• Ordinador amb càmera 
• Vídeos didàctics Youtube 
• Videoconferència 
• Seguiment de projectes: Trello 
• Programari Adobe  
 

  

ATENCIÓ 
PERSONALITZADA 

El canal de comunicació amb el professorat serà mitjançant l’Aula Virtual o 
correu corporatiu. 
El professorat respondrà els missatges rebuts no més tard de 48 hores 
lectives 
El professorat no respondrà missatges fora de l’horari lectiu 
No s’acceptaran entregues per correu electrònic 
No s’acceptaran entregues fora dels terminis establerts de cada tasca 
Tota la informació i el seu seguiment es trobarà a l’Aula Virtual o Classroom 
Per gestionar la diversitat de l'alumnat es disposarà de l'orientadora de 
centre. 

  

INFORMACIÓ 
ADDICIONAL 

Cada alumne ha de realitzar de forma individual i personal el seguiment de 
les seves notes. En acabar cada UF el professor informarà una única vegada 
i personalment a cada alumne de les activitats i/o exàmens suspesos per tal 
d’accedir als exàmens extraordinaris de juny. El professor no es fa 
responsable de la presència o absència d’aquest en els exàmens. En el cas 
d’absència a un examen, prova o fitxa, excepcionalment i presentant una 
justificació oficial i segons el criteri dels professors, un alumne podrà 
recuperar l’examen, prova o fitxa, en la data proposada pels professors. 
L’alumnat és responsable de la comprovació i seguiment periòdic de les 
comunicacions o publicacions realitzades pel professorat mitjançant els 
canals de comunicació establerts: mail corporatiu i aula virtual (classroom) 
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AFB0-DPG - Disseny i gestió de la producció 
gràfica 

2n 

Gestió del color 

M5 UF 1: Gestió del color en el flux de producción gráfica: 46 h 
UF 2: Creacionismos i linearització de perfils de color: 53 h 

99+3
3 h 

 

PROFESSOR/A Cristina Gros 
PROFESSOR/A 
RESPONSABLE Cristina Gros 

 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul 

 

DOCÈNCIA PRESENCIAL 
 

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

Les sessions es desenvoluparan individualment o dividint els alumnes en petits 
grups, 
segons ho requereixi la pràctica. Els grups els crearà l’equip docent i seran els 
mateixos per tot el curs. 
Classes teòriques 
• Es realitzaran classes magistrals a l’aula establerta amb els mitjans 
audiovisuals 
corresponents, sempre que calgui. Els alumnes disposaran del material i estris 
necessaris per a poder treballar. 
Classes pràctiques 
• Les pràctiques es realitzaran de forma individual o en grups (depenent de la 
pràctica). L’ordre de les pràctiques es determinarà en funció del rendiment i 
seguiment del grup. 
La tasca del professor no serà merament la de transmissor de coneixement, 
sinó en 
una gran mesura la de col·laborador, motivador, orientador, avaluador de 
recursos, 
investigador. El professor haurà de ser capaç de fomentar l’autoaprenentatge, 
el treball 
en equip i el treball per projectes. Aquest treball per projectes s’establirà a 
principi de 
curs i es coordinarà amb la resta de mòduls que hi intervindran, de manera 
que 
l’alumne, en acabar el cicle tingui no només una visió teòrica dels continguts 
sinó que 
els hagi pogut portar a la pràctica a través d’aquests projectes que suposen el 
desenvolupament de tasques i competències transversals. 
Per al desenvolupament de les activitats d’ensenyament aprenentatge 
s’utilitzaran 
diverses estratègies. Es farà ús dels entorns virtuals d’aprenentatge, 
actualment el 
Moodle, de manera que tota la documentació bàsica per l’aprenentatge es 
penjarà al 
Moodle de l’aula virtual del centre. Es penjaran, així mateix, fitxers amb 
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documentació 
complementària i recursos multimèdia i audiovisuals que puguin ser d’interès 
per 
l’alumnat. Es crearan espais de col·laboració que fomentin el treball en xarxa, 
el 
compartiment de recursos i la transferència de coneixement. També es 
fomentarà l’ús 
de recursos TAC (Eines Google, aplicacions Kahoot, Edpuzzle, etc.). 
L’ús de es eines TAC es fomentarà també amb la creació d’un blog individual 
que cada 
alumne anirà actualitzant al llarg del curs amb els apunts i la documentació 
facilitada 
pel professor. Aquest blog es tindrà en compte en l’avaluació. 
La descàrrega del material de les pràctiques i el lliurament de les mateixes es 
realitzarà 
a través del servidor d'arts gràfiques i en alguna ocasió utilitzant la plataforma 
Moodle 
http://aulavirtual.institutperemartell.cat o el Drive. 
El mòdul es cursarà durant el segon curs del CF. 
El MP s’organitza distribuint les UF seguint la distribució establerta en la 
graella de curs 
amb activitats d'ensenyament-aprenentatge per projectes. 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

Per superar el Mòdul professional cal superar independentment les 2 unitats 
formatives amb un mínim de 5. Per superar cadascuna de les UF’s, l'alumne 
haurà de treure una nota mínima de 5 les activitats d'ensenyament-
aprenentatge per poder fer mitja. 
Els alumnes que superin el 20% de faltes d’assistència, siguin o no 
justificades, perdran 
el dret a ser avaluats de la unitat formativa en curs. 
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent 
ponderació: 
QMP = 0,4·QUF1 + 0,6·QUF2 
Els alumnes que superin el 20% de faltes d’assistència, siguin o no 
justificades, perdran 
el dret a ser avaluats de la unitat formativa en curs. 
Cada alumne ha de realitzar, de forma individual i personal, el seguiment de 
les seves 
notes. En acabar cada UF el professor informarà una única vegada i 
personalment a 
cada alumne de les activitats i/o exàmens suspesos per tal d’accedir als 
exàmens 
extraordinaris de juny. 
Atès que cada alumne ha de realitzar personalment el seguiment de les seves 
pròpies 
notes, el professor no es fa responsable de la presència o absència d’aquest 
en els 
exàmens. 
En cas d’absència en un examen, prova o fitxa, excepcionalment i presentant 
una 
justificació oficial i segons el criteri dels professors, un alumne podrà recuperar 
l’examen, prova o fitxa, en la data proposada pels professors. 
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CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

 
En cas de no superar la UF de forma contínua es realitzarà una prova en el 
període 
d’avaluació extraordinària establert pel centre. Aquesta prova constarà d’una 
part 
teòrica i d’una part pràctica. 
En cas que la UF s’hagi suspès per no lliurar o no superar les activitats 
pràctiques, 
l’alumne les haurà de lliurar i superar amb una qualificació de 5 per tal de tenir 
dret a 
realitzar la prova extraordinària. 

 
 

CRITERIS DE 
SEMIPRESEN-
CIALITAT 

Aquest mòdul no preveu la semipresencialitat en cap de les UF. 

  

RECURSOS 

Canó de projecció 
Ordinadors imac 
Programari específic: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, 
software 
d’imposició, Silhouette Cameo, Acrobat Pro 
Apunts en PDF 
Escàner 
Impressora làser b/n i color 
Miniplotter de tall 
Equips d'impressió digital i formes impressores 
Equips de mesures de color: colorímetres i espectrofotòmetres 

 

INFORMACIÓ 
ADDICIONAL 

Cap 

  

 

DOCÈNCIA TELEMÀTICA 
  

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

En cas de docència telemàtica es continuarà aplicant l’aprenentatge per 
projectes, on s’aniran sumant els continguts corresponents als RA de forma 
progressiva a cada pràctica. 
Totes les Unitats Formatives inclouen activitats conceptuals i pràctiques. 
Aquestes es realitzaran de forma individual o en grup segons les indicacions 
dels professors. Podran ser treballs dels continguts de la UF o qüestionaris 
amb preguntes obertes o tipus test on l’alumnat haurà d’aplicar i executar els 
continguts explicats a classe. Els alumnes hauran de lliurar l'activitat en el 
termini establert pels professors. Les activitats fetes a les sessions pràctiques 
també ponderaran per l’avaluació final, així com l’actitud de l’alumne envers a 
l’estudi i el treball a classe. 
Es realitzaran classes en l’entorn virtual d’aprenentatge: Aula Virtual o 
Classroom 
A la mateixa aula virtual es penjaran: 
• Apunts 
• Guíes d’elaboració d’exercicis 
• Exercicis d’exemple 
• Tests online 
• Pàgines web de consulta 
• Videotutorials d’ús de programari d’elaboració pròpia o de tercers 
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• Es realitzarà un seguiment dels projectes mitjançant Trello 
• Vídeos didàctics, alguns elaborats pel professor, sobre els continguts de les 
UF’s. Els vídeos es podran obtenir al web del canal del Youtube del 
professor. 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

Es seguiran les mateixos criteris que en docencia presencial. 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

Es seguiran les mateixos criteris que en docencia presencial. 

 

RECURSOS 

• Aula Virtual o Classroom 
• Ordinador amb càmera 
• Vídeos didàctics Youtube 
• Videoconferència 
• Seguiment de projectes: Trello 
• Programari Adobe 

  

ATENCIÓ 
PERSONALITZADA 

El canal de comunicació amb el professorat serà mitjançant l’Aula Virtual o 
correu corporatiu. 
El professorat respondrà els missatges rebuts no més tard de 48 hores 
lectives. 
El professorat no respondrà missatges fora de l’horari lectiu. 
No s’acceptaran entregues per correu electrònic. 
No s’acceptaran entregues fora dels terminis establerts de cada tasca. 
Tota la informació i el seu seguiment es trobarà a l’Aula Virtual o Classroom. 
Per gestionar la diversitat de l'alumnat es disposarà de l'orientadora de 
centre. 

  

INFORMACIÓ 
ADDICIONAL 

Cap 
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AFB0-DPG - Disseny i gestió de la producció 
gràfica 

2n 

Organització dels processos d’impressió gràfica 

M6 
UF 1: Gestió dels recursos que intervenen en la impressió: 78h 
UF 2: Gestió i control dels processos d’impressió: 123  
UF 3: Pla de manteniment i prevenció de riscos en impressió: 30  

231h 
+ 33h 

 

PROFESSOR/A 
Jordi Pardo, Cristina Gros, Ester 

Fontgivell 

PROFESSOR/A 
RESPONSABLE Jordi Pardo 

 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul 

 

DOCÈNCIA PRESENCIAL 
 

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

Es realitzaran les classes magistrals a l’aula establerta amb els mitjans 
audiovisuals corresponents, sempre que sigui necessari. Els alumnes 
disposaran del material corresponent al mòdul, i dels estris necessaris per a 
poder treballar a l’aula. 
Les pràctiques es realitzaran de forma individual o en grups. Sempre que el 
professor ho indiqui, caldrà realitzar una fitxa de producció i lliurar-la en el 
temps establert. La tasca del professor serà de col·laborador, motivador, 
orientador, avaluador de recursos, investigador, capaç de fomentant 
l’autoaprenentatge, el treball en equip i el treball per projectes 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

QMP6 = 0,34×QUF1 +0,53·QUF2 +0,13×QUF3 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

Si no se superen les UF del Mòdul professional, l’alumne disposa d’una 
convocatòria extraordinària al juny. Aquests exàmens, als quals l’alumne es 
pot presentar de manera voluntària, es realitzaran segons calendari escolar. 

 
 

CRITERIS DE 
SEMIPRESEN-
CIALITAT 

UF1 :SI  
UF2 :NO 
UF3 :SI  
 

  

RECURSOS 
Ordinadors, Tallers i dispositius d’impressió, Manuals del programari, Canó de 
projecció (per aula), Vídeos tutorials penjats a la plataforma Classroom 
 

 

INFORMACIÓ 
ADDICIONAL 

Aquest mòdul s’imparteix doblat al 100%. 
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DOCÈNCIA TELEMÀTICA 
  

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

S'utilitzaran entorns virtuals d’aprenentatge, Aula Virtual: 
http://www.institutperemartell.cat/aulavirtual/ i eines de l’entorn del Google 
Suite, inclòs Meet per tal de poder realitzar videoconferències segons 
calendari a programar. 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

L’avaluació de cada UF es farà puntuant: Ee (Entregues d'exercicis ), Pt 
(Proves tipus Test), i P (Participació a l’aula virtual). QMP = 0,34 QUF1 + 
0,53 QUF2 + 0,13 QUF3 
 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

En cas de suspendre alguna UF telemàtica a la convocatòria ordinària es 
farà una prova teòrica extraordinària en acabar el curs, sempre que sigui 
possible atenent les recomanacions sanitàries. Si no fos possible, la prova es 
realitzarà via Aula Virtual. 

 

RECURSOS 

- Aula Virtual del centre 
- Ordinador amb càmera i connectivitat 
- Smartphone 
- Eines Google Suite 

  

ATENCIÓ 
PERSONALITZADA 

El canal de comunicació amb el professorat serà únicament mitjançant l’Aula 
Virtual i el correu electrònic coorporatiu. El professorat respondrà els 
missatges rebuts no més tard de 48 hores lectives Per gestionar la diversitat 
de l'alumnat es disposarà de l'orientadora de centre. 
 

  

INFORMACIÓ 
ADDICIONAL 

Aquest mòdul s’imparteix doblat al 100%. 
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DISSENY I GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ GRÀFICA 

M7 

UF 1: Planificació dels recursos en postimpressió, transformats i 
acabats (51-h) 
UF 2: Realització d’animacions (57h) 
UF 3: Creació i publicació de pàgines web (57h) 
57 

165 + 
33 

 

PROFESSOR/A Begonya Elvira i Ester Fontgivell 
PROFESSOR/A 
RESPONSABLE Ester Fontgivell 

 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul 

 

DOCÈNCIA PRESENCIAL 
 

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

L’alumnat ha de seguir les normes de convivència establertes en el NOFC i les 
normes específiques establertes en equip docent del Departament d’Arts 
Gràfiques. 
Classes teòriques: 
- Les classes teòriques s’iniciaran amb un repàs dels temes tractats a la sessió 
anterior i finalitzaran amb un resum del què s’ha tractat a la present sessió i, 
sempre que sigui possible, facilitaran la participació i la discussió en grup. 
- Classes pràctiques: 
Les pràctiques es realitzaran de forma individual o en grups, l’alumnat anirà 
rotant fins a realitzar les pràctiques previstes. 
La tasca del professorat serà la de col·laborador, motivador, orientador, 
avaluador de recursos, investigador. El professorat haurà de ser capaç de 
fomentar l’autoaprenentatge, el treball en equip i el treball per projectes. 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

QMP = 0,30 QUF1 + 0,35 QUF2 + 0,35 QUF3 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

La recuperació de les UF es realitzaran mitjançant un convocatòria 
extraordinària al juny establerta en el calendari escolar, que consistirà en una 
prova teòrica o pràctica similar a les realitzades durant el curs. 

 
 

CRITERIS DE 
SEMIPRESEN-
CIALITAT 

Aquest mòdul s’ofereix en modalitat semipresencialitat de la següent manera: 
UF1: Si (caldrà acordar-les amb el professorat) 
UF2: No 
UF·: No 

  

RECURSOS 

• Canó de projecció. 
• Maquinària postimpressió i acabats de l’aula/taller AG-T03 i AG-T04. 
• Materials de postimpressió . 
• Manuals d’instruccions i fitxes de seguretat. 

 

INFORMACIÓ 
ADDICIONAL 

- 
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DOCÈNCIA TELEMÀTICA 
  

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

Teoria: Webinar, són conferències, tallers o seminaris que s’imparteixen a 
través d’Internet. Hi haurà interacció entre el professorat i l’alumnat. 
El nombre de proves pràctiques es decidirà tenint en compte el nivell d 
’assoliment dels continguts per part del grup-aula. 
Pràctica: Les activitats pràctiques se substituiran per treballs de recerca 
d’informació i desenvolupament de casos pràctics els quals permetran 
desenvolupar la capacitat de l’alumnat de resoldre situacions professionals a 
partir de l'aplicació de funcions cognitives, el desenvolupament d'actituds i 
l'apropiació del coneixement. 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

El criteris d’avaluació seran els mateixos que estan establerts en la docència 
presencial 
L’avaluació es realitzarà tenint en compte els següents percentatges: 
QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL QMP = 0,30 QUF1 + 0,35 QUF2 + 0,35 QUF3 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

Els criteris de la recuperació seran els mateixos que estan establerts en la 
docència presencial. 
Si no es superen les UF del Mòdul professional, l’alumnat disposa d’una 
convocatòria d’avaluació extraordinària al juny (calendari establert pel centre) 
en la qual es plantejarà una prova teòrico-pràctica, similar a les que s’hauran 
treballat durant el curs. 

 

RECURSOS 

• Equip informàtic amb càmera i connectivitat. 
• Correu corporatiu de centre, d’obligat ús, facilitat pel centre a l’inici de curs 
2021-2022. 
• Des del centre s’intentarà que l’alumnat pugui disposar del programari 
específic (Adobe Creative Cloud). 

  

ATENCIÓ 
PERSONALITZADA 

El canal de comunicació amb el professorat serà mitjançant el correu 
electrònic. 
El professorat respondrà els missatges rebuts no més tard de 48 hores 
lectives. 

  

INFORMACIÓ 
ADDICIONAL 

- 
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EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA 

M10 UF 1: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA 66 h 

 

PROFESSOR/A Àngela Alonso Expósito 
PROFESSOR/A 
RESPONSABLE 

Àngela Alonso 

Expósito 
 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul 

 

DOCÈNCIA PRESENCIAL 
 

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

Classes magistrals i material de la professora penjat a l'aula virtual (videos, 
enllaços, presentacions, exercicis, etc...) 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

La qualificació del Mòdul Professional s’obté segons la següent ponderació 
QMP= QUF. 
Els instruments estaran formats per proves escrites, pràctiques, proves 
pràctiques, el projecte d’empresa de l’alumne. 
QUF1= 0,2 RA1+0,20 RA2+ 0,30 RA3 + 0,30 RA4 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

Prova teòrica/pràctica i presentació del pla d'empresa, tant en convocatòria 
ordinària com extraordinària. 

 
 

CRITERIS DE 
SEMIPRESEN-
CIALITAT 

Els mateixos que en la docència presencial 

  

RECURSOS 
Material audiovisual i informàtic del professor (aula virtual del centre) 
Aula d'informàtica 
Llibre d'Editex Empresa 

 

INFORMACIÓ 
ADDICIONAL 

No hi ha 

  

 

DOCÈNCIA TELEMÀTICA 
  

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

Classes utilitzant entorns virtuals i material de la professora penjat a l'aula 
virtual del centre (videos, enllaços, presentacions, exercicis, etc...) 
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CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

QUF1: 0,20·RA1+0,20·RA2+0,30·RA3+0,30·RA4 (Igual que en la docència 
presencial). 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

Prova teòrica/pràctica telemàtica o formulari google i presentació del pla 
d'empresa a l'aula virtual, tant en convocatòria ordinària com extraordinària. 

 

RECURSOS 
Material del professorat audiovisual i informàtic  
Aula virtual del centre 
Ordinador amb càmera i connectivitat 

  

ATENCIÓ 
PERSONALITZADA 

Material del professorat audiovisual i informàtic  
Aula virtual del centre 
Ordinador amb càmera i connectivitat 

  

INFORMACIÓ 
ADDICIONAL 

No hi ha 
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Projecte de disseny i gestión de la producción gràfica 

M11 UF1: Projecte de disseny i gestión de la producción gráfica 99 h 

 

PROFESSOR/A Cristina Gros 
PROFESSOR/A 
RESPONSABLE Cristina Gros 

 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul 

 

DOCÈNCIA PRESENCIAL 
 

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

S'utilitzarà la plataforma del centre Moodle per penjar els materials teòrics i les 
pràctiques que els alumnes hauran de lliurar en els terminis pactats. 
2.1. Distribució d’Unitats Formatives en el mòdul: 
Aquest mòdul professional s'imparteix íntegrament a 2r curs. 
La distribució horària es realitzarà segons la graella de distribució de mòduls i 
unitats formatives aprovada pel departament d'Arts Gràfiques. 
Aquest mòdul l’imparteixen professors de les especialitats 505, 522, 623 
Els alumnes hauran de realitzar diversos productes gràfics i, seguint l’ordre de 
treball, 
lliurar-los pels professor 
El professorat decidirà quins seran els productes gràfics, aquests aniran en 
funció dels 
equipaments del departament, de les instal·lacions disponibles i dels RA 
assolits pel 
grup/aula i analitzats en equip docent. 
Cada alumne treballarà de manera individual el projecte que haurà d’exposar. 
El professorat tindrà una funció de “suport tècnic” en el cas que un 
equipament, 
instal·lació, material, etc. presenti errors. En cap cas, el professorat impartirà 
“classes magistrals” o continguts ja explicats al llarg del cicle. 
Seguiment del projecte: 
– A l’aula es penjarà una graella de seguiment que els professors i/o els 
alumnes aniran omplint segons evolucioni el projecte. 
– Cada alumne tindrà uns dies estipulats per a realitzar les impressions dels 
diversos productes. Les dates s’hauran de respectar escrupolosament. Els 
alumnes realitzaran 1 única impressió en b/n i 1 única impressió a color. Sota 
cap concepte es podran repetir aquestes impressions. Només, en casos 
excepcionals i sempre sota el criteri del professor, es podrà repetir alguna 
d’aquestes impressions. 
– Es farà un sorteig per determinar per quina lletra començaran les 
presentacions personals i l’ordre d’execució de la producció. 
– A partir del sorteig, cada alumne tindrà el dia i hora de la seva presentació. 
– L’alumne farà una exposició personal per tal de defensar el seu projecte. 
Cada alumne disposarà de 20 minuts per fer la seva presentació. 
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CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

Les faltes d’assistència es computaran de la mateixa manera que en la resta 
de mòduls. 
En cap cas s’acceptarà la presència a l’aula per tal d’utilitzar els equips 
informàtics per 
a realitzar altres tasques que no siguin estrictament escolars. Si es donés 
aquest cas, 
el professor/a demanarà a l’alumne que abandoni l’espai i vagi a la biblioteca. 
En cap cas es faran classes de repàs o preparació de la/es prova/es 
extraordinària/es. 
Només es resoldran dubtes organitzatius i/o funcionals. 
Les dates de les proves extraordinàries es faran públiques des de prefectura 
d’estudis, 
un cop aquestes siguin definitives. 
Els alumnes que superin el 20% de faltes d’assistència injustificades i 
justificades perdran el dret a ser avaluats de la unitat formativa en curs. 
En aquest cas, l’alumne podrà seguir amb la realització del projecte/s, però no 
podrà 
defensar-lo ni optar a la seva correcció fins a la data de la convocatòria 
extraordinària. 
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la fórmula: 
La nota final del mòdul s’obté segons la següent ponderació: 
QMP =1·QUF1 
La qualificació serà un nombre sencer (sense decimals). 
Per tal d’optar a la valoració del projecte cal: 
Lliurar la totalitat dels productes encomanats. 
Aprovar cada RA independenment per optar a fer mitja i amb una nota mínima 
de 5 
cadascun. 
La qualificació de la UF s’obtindrà aplicant la següent ponderació: 
Qmp= RA1·0,15 + RA2·0,25 + RA3·0,25 + RA4·0,25 + RA5·0,10 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

En cas de no superar la UF, es realitzarà una prova en el període d’avaluació 
extraordinària segons calendari establert pel centre. 
Per a superar el mòdul professional cal superar independentment cada RA 
amb un mínim de 5. Per superar cadascun dels RA, l'alumne haurà d'aprovar 
amb una nota mínima de 5 el conjunt d’Activitats i Pràctiques i la Graella 
d’observacions de capacitats clau. 
Si en acabar el projecte un alumne té una part suspesa o no entregada, a les 
notes 
finals constarà com a “suspès”. Per recuperar haurà de presentar-se a 
l’examen extraordinari de juny en la data oficial establerta per l’institut. Tot 
l’equip docent del cicle valorarà els projectes. 

 
 

CRITERIS DE 
SEMIPRESEN-
CIALITAT 

Aquest mòdul no es pot cursar en modalitat semipresencial 

  

RECURSOS 

• Canó de projecció 
• Maquinària dels tallers de preimpressió, impressió i postimpressió i acabats. 
• Materials d’impressió i de postimpressió. 
• Manuals d’instruccions i fitxes de seguretat. 
• Videotutorials. 

 

INFORMACIÓ 
ADDICIONAL 

Cap 
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DOCÈNCIA TELEMÀTICA 
  

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

En cas de docència telemàtica es continuarà amb la realització del projecte/s, 
on s’aniran sumant els continguts corresponents als RA de forma progressiva 
a cada pràctica. 
L'Unitat Formativa inclourà activitats conceptuals i pràctiques. Es realizarà de 
forma individual. 
Les activitats fetes a les sessions pràctiques també ponderaran per 
l’avaluació final, així com l’actitud de l’alumne envers a l’estudi i el treball a 
classe. 
Es realitzaran classes en l’entorn virtual d’aprenentatge: Aula Virtual o 
Classroom. 
A la mateixa aula virtual es penjaran: 
• Apunts 
• Guíes d’elaboració d’exercicis 
• Exercicis d’exemple 
• Tests online 
• Pàgines web de consulta 
• Videotutorials d’ús de programari d’elaboració pròpia o de tercers. 
• Es realitzarà un seguiment dels projectes mitjançant Trello. 
• Vídeos didàctics, alguns elaborats pel professor, sobre els continguts de la 
UF. Els vídeos es podran obtenir al web del canal del Youtube del professor. 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

Es seguiran les mateixos criteris que en docencia presencial. 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

Es seguiran les mateixos criteris que en docencia presencial. 

 

RECURSOS 

• Aula Virtual o Classroom 
• Ordinador amb càmera 
• Vídeos didàctics Youtube 
• Videoconferència 
• Seguiment de projectes: Trello 
• Programari Adobe 

  

ATENCIÓ 
PERSONALITZADA 

El canal de comunicació amb el professorat serà mitjançant l’Aula Virtual o 
correu corporatiu. 
El professorat respondrà els missatges rebuts no més tard de 48 hores 
lectives. 
El professorat no respondrà missatges fora de l’horari lectiu. 
No s’acceptaran entregues per correu electrònic. 
No s’acceptaran entregues fora dels terminis establerts de cada tasca. 
Tota la informació i el seu seguiment es trobarà a l’Aula Virtual o Classroom. 
Per gestionar la diversitat de l'alumnat es disposarà de l'orientadora de 
centre. 

  

INFORMACIÓ 
ADDICIONAL 

Cap 
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AFB0-DPG - Disseny i gestió de la producció 
gràfica 

2n 

FCT - Formació en centres de treball 

M13 UF1: Formación en Centres de Tribal 383 h 

 

PROFESSOR/A Cristina Gros 
PROFESSOR/A 
RESPONSABLE Cristina Gros 

 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul 

 

DOCÈNCIA PRESENCIAL 
 

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

L’FPCT es realitzarà en el 2n curs del CF. Es realitzarà de forma extensiva. 
S’estableix una programació individual d’activitats d’acord amb les 
relacionades en aquesta programació (PAP), de manera consensuada amb el 
tutor de pràctiques de l’empresa d’acollida. L’alumnat desenvoluparà les 
activitats sota la guia i control del tutor a l’empresa.  
La metodologia a utilitzar serà com a norma general la següent: 
- L’alumnat observa les activitats seleccionades de la programació, en el lloc 
de treball realitzades pel personal de l’empresa d’acollida.. 
- L’alumne realitza les operacions sota la guia i control del tutor de pràctiques 
en l’empresa. 
- El tutor d’empresa comprova la qualitat de les operacions realitzades, explica 
a l’alumnat el resultat obtingut, les millores observables i conjuntament donen 
per finalitzada l’activitat. 
L’FPCT de la família professional es realitzarà amb preferència amb les 
empreses que mantenim un conveni de col·laboració i les de l’entorn proper a 
l’Institut. 
Els criteris per denegar l’accès a l’ FPCT son: 
-Per un baix rendiment acadèmic i per actituds inadecuades durant el curs o 
durant el cicle. 
-Per una reiterada acumulació de faltes d’assistència injustificades 
-Tenir un 20% de les hores de 1r curs suspeses o a la primera junta 
d’avaluació 
-Tenir un 20% de les hores de 2n suspeses.  
 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

De forma general, per a la superació del mòdul cal la valoració positiva 
conjunta del tutor/a del centre i la persona tutora del centre de treball. 
La qualificació serà APTE SUFICIENT,APTE BE, APTE MOLT BE I NO APTE 
INSUFICIENT. Aquesta concreció serà una valoració obtinguda a partir de les 
entrevistes del tutor/a del centre amb la persona tutora del centre de treball i 
l’alumne/a, de les anotacions del seguiment del PAP i les valoracions dels RA i 
CA establerts. Fórmula: QMP=1.QUF1 
1. Identifica l'estructura, l'organització i les condicions de treball de l'empresa, 
centre o servei, relacionant-les amb les activitats que duu a terme. 
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2. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l'activitat professional 
d'acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments establerts 
pel centre de treball. 
3. Duu a terme les activitats formatives de referència seguint protocols 
establerts pel centre de treball. 
 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

En el cas de la recuperació, si l’alumne ha realitzat totes les hores i la 
qualificació es NO APTE INSUFICIENT, haurà de repetir la totalitat de les 
hores del mòdul. 

 
 

CRITERIS DE 
SEMIPRESEN-
CIALITAT 

No es contemplen. 

  

RECURSOS Els definites a cada centre de treball. 

 

INFORMACIÓ 
ADDICIONAL 

Cap 

  

 

DOCÈNCIA TELEMÀTICA 
  

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

En les activitats d’ensenyament aprenentatge telemàtiques s'utilitzaran 
entorns virtuals d’aprenentatge, Aula Virtual: 
http://www.institutperemartell.cat/aulavirtual/ i eines de l’entorn del Google 
Suite, inclòs Meet per tal de poder realitzar videoconferències segons 
calendari a programar. No es descarta convocar l’alumnat per 
videoconferència, per tal de fer classe de suport i resoldre dubtes. 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

S'avaluarà segons projecte integrat a concretar per la coordinació d'FCT 
empresa del centre. 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

La recuperació consistirà en l'entrega del projecte integrat degudament 
corregit segons indicació del professor responsable. 

 

RECURSOS 

- Aula Virtual del centre 
- Ordinador amb càmera i connectivitat - Smartphone 
- Eines Google Suite  
 

  

ATENCIÓ 
PERSONALITZADA 

El canal de comunicació amb el professorat serà únicament mitjançant l’Aula 
Virtual i el correu electrònic coorporatiu. El professorat respondrà els 
missatges rebuts no més tard de 48 hores lectives Per gestionar la diversitat 
de l'alumnat es disposarà de l'orientadora de centre. 

  

INFORMACIÓ 
ADDICIONAL 

Cap 

  

 
 


